
Dobrý den,  

v příloze Vám zasíláme jednoduchý formulář, který je potřeba odevzdat vyplněný u vstupu do sportovní 

haly. Účastníci v něm vyplňují pouze jméno, příjmení a telefonní kontakt. Jedná se o údaje, jejichž 

evidování vyžaduje aktuální mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.  

Prosíme, aby v zájmu na urychlení kontroly u vstupu měli všichni tento formulář již vyplněný a 

podepsaný. 

Formulář platí na celý den, tj. pro obě soutěže, NP i ČNL. 

Zároveň si Vás znovu dovolujeme upozornit, že pro vstup do sportovní haly je nezbytné prokázat svoji 

bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených níže. Splnění podmínek bude u vstupu kontrolováno. 

Pokud někdo nebude podmínky splňovat, organizátor ho dle aktuálního mimořádného opatření ministerstva 

zdravotnictví nesmí do objektu vpustit. 

Na základě některých dotazů rovněž upozorňujeme, že potvrzení o bezinfekčnosti nelze nahrazovat 

čestným prohlášením. Je potřeba předložit certifikát o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu. 

Tím je myšlen test laboratorní. Na místě pořadatel nezajišťuje žádné testy. 

Bohužel z aktuálních mimořádných opatření platných od 30.9.2021 00:00 (Č. j.: MZDR 14601/2021-

25/MIN/KAN) byl odstraněn odstavec písmeno f) z odstavce č. 16, tudíž potvrzení o provedeném testu ze 

školy již nebudou platit. 

Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v Praze. 

 

Zde jsou ještě v doslovném znění uvedeny varianty prokázání bezinfekčnosti (odst. 16 opatření): 

a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo  

b. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem (výjimka dle odst. 13 písm. d) mimořádného opatření – lhůta 7 dní platí jen pro tuto akci, 
normálně by platilo 72 hodin), nebo  

c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:  

i)  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;  

d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 
180 dní, nebo 

e. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 
určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní 

S pozdravem 

Jan Kalkuš, STK JKA 
28.9.2021 


